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Un clàssic popular
contemporani

L’APUNT mai l’han vist els que no voldran perdre-se-la. Per-
què Mar i cel ha esdevingut el gran clàssic contem-
porani dels musicals catalans. Fins la persona més
desvinculada de l’ambient teatral podria taral·lejar
l’estrofa de Perquè he plorat. També L’himne dels
pirates té tots el números per ser un imprescindible
del cançoner català. Un nou clàssic popular.Jaume Vidal

Dagoll Dagom presenta al Teatre Victòria de Barcelona
la tercera versió de Mar i cel, a la qual s’han incorporat
una sèrie de projeccions per fer més embolcalladora
l’obra per a l’espectador. De ben segur serà el gran èxit
de la temporada. Per la força de repetició, el públic hi
anirà perquè ja va veure una o totes dues representa-
cions anteriors, però, sobretot, seran espectadors que

López i Albert Pla, que, a
més, hi aporta cançons se-
ves. “El film és un retrat
d’Espanya, però en certa
manera també és un auto-
retrat del cinema espanyol
a través d’actors de diver-
ses generacions i repre-
sentatius de diferents ten-
dències”, afirma Lacuesta.

Mentre que els altres
han excusat la seva absèn-
cia per motius professio-
nals, alguns d’aquests ac-
tors (Machi, Coronado,
Ivan Telefunken, Suárez,
Villagrán, López i Pla)
s’han fet presents a Sant
Sebastià per donar suport
a la pel·lícula. Tots van co-

incidir a dir en la roda de
premsa que van sentir que
havien de col·laborar en el
projecte, com una manera
d’expressar la seva inquie-
tud crítica sobre la “boge-
ria espanyola”, i que ho
van fer estimulats per un
cineasta creatiu i arriscat.

L’únic català
Isaki Lacuesta és l’únic di-
rector català amb una pel-
lícula en la secció oficial.
Però, curiosament dins la
secció Made in Spain,
molts altres han estat al
festival per presentar-hi
films que també són de
producció catalana. És el
cas de Carlos Marquès-
Marcet, que malaurada-
ment no competirà en els
Oscars amb 10.000 km;
Lluís Miñarro, autor de
Stella cadente; Xavier Ar-
tigas, que, juntament amb
Xapo Ortega, hi ha dut el
seu impecable i implacable
documental Ciutat morta;
Luis Rosales, amb Hermo-
sa juventud, i Jordi Mora-
tó, realitzador de la fasci-
nant Sobre la marxa. ■

Isaki Lacuesta, ahir a Sant Sebastià, on va
presentar el seu darrer treball ‘Murieron por encima
de sus posibilidades’ ■  AFP PHOTO/ ANDER GILLENEA

Actors com Sergi
López, Albert
Pla, Ariadna Gil i
José Coronado
han participat de
franc en el film

Agustí Alcoberro ja té
substitut, i és un home que
es coneix molt bé la casa i
la realitat dels museus ca-
talans. El conseller de Cul-
tura, Ferran Mascarell, ha
designat Jusèp Boya (Les,
Val d’Aran, 1960) com a
director del Museu d’His-
tòria de Catalunya. Boya
ha obtingut la màxima
puntuació entre els candi-
dats presentats. La comis-
sió de valoració de candi-
datures ha destacat la se-
va àmplia experiència en
la direcció tècnica i econo-
micoadministrativa, ava-
lada per més de cent pro-
jectes expositius, museo-
lògics i museogràfics al
llarg de la seva carrera.

Boya ha estat seleccio-
nat per una comissió inte-
grada pel director, el ge-
rent i el cap de la Divisió
d’Actuacions en Museus i
Monuments de l’Agència
Catalana del Patrimoni
Cultural, Joan Pluma, Xa-
vier Arola i Xavier Llovera
respectivament; el cate-
dràtic d’història moderna
a la Universitat Pompeu
Fabra Joaquim Albareda, i
el director del Museu
d’Història de la Ciutat de
Barcelona, Joan Roca.

Jusèp Boya i Busquets
és llicenciat en geografia i
història en l’especialitat
d’història medieval per la
Universitat de Barcelona.
És membre del cos de con-
servadors de museus de la
Generalitat des del 1988 i
ha estat director del Mu-
sèu dera Val d’Aran entre
els anys 1986 i 1990; cap
de l’àrea de gestió museo-
gràfica del Museu d’Histò-
ria de Catalunya durant
un llarg període, entre

1996 i 2008, i, posterior-
ment, responsable del pro-
jecte del Museu Nacional
d’Història, Arqueologia i
Etnologia, una fusió que
ara, molt probablement,
ell mateix també haurà de
desplegar.

Actualment, és cap del
Servei de Museus i Protec-
ció de Béns Mobles del De-
partament de Cultura,
càrrec que ocupa des del
maig de 2011, des d’on ha
liderat projectes com la re-
dacció del Pla de Museus
de Catalunya 2014-2020,
l’avantprojecte de creació
d’un clúster de museus a la
muntanya de Montjuïc, la
coordinació i seguiment
dels Serveis d’Atenció als
Museus...

Un total de 10 candida-
tures s’han presentat al
concurs públic, basat en
els criteris de professiona-

litat, mèrits i capacitats,
per seleccionar el nou di-
rector. El termini de pre-
sentació de candidatures
va estar obert entre el 5 de
juliol i l’11 d’agost.

Boya obre una nova
era de canvis profunds
en un museu que, els úl-
tims anys, ha liderat amb
entusiasme Agustí Alco-
berro. Ell i el Departa-
ment de Cultura van pac-
tar el seu final d’etapa,
després de gairebé set
anys al capdavant del
museu del Palau de Mar,
quan acabessin els actes
del Tricentenari. ■

Jusèp Boya guanya el concurs públic per liderar
l’equipament que fins ara dirigia Agustí Alcoberro
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Boya és, actualment, el cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles ■ ARXIU

Boya és membre
del cos de
conservadors de
museus de la
Generalitat des
del 1988


